Szukasz pięknego miejsca na ciekawe urodziny
dla swojego dziecka? Zapraszamy do Tenis Kozerki!
Oferujemy:
• ciekawy program dostosowany do preferencji Jubilata,
• gry i zabawy tenisowe i multisportowe,
• liczne opcje dodatkowe (mini disco, karaoke,
malowanie twarzy, portretowanie i inne).

SPORTOWE URODZINY
W TENIS KOZERKI

Informacje dodatkowe i rezerwacje:

516 171 747

Tenis Kozerki ▪ Kozerki ul. Jowisza 92 ▪ 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 516 171 747 ▪ 22 462 40 20 ▪ info@TenisKozerki.pl
www.TenisKozerki.pl ▪ www.facebook.com/TenisKozerki

SPORTOWE URODZINY
dla dzieci i młodzieży

PROGRAM PODSTAWOWY

DODATKOWE OPCJE

Czas imprezy 2h
Pakiet – grupa do 10 dzieci – 500 zł.
Za każde następne dziecko opłata 40 zł./osob.

Tort (smaki, tematyka do uzgodnienia)
– ok. 10 zł. /osob.

CENA ZAWIERA
• rezerwacja kortu/boisk,
• opieka animatora/instruktora tenisa,
• wydzielona strefa dla dzieci w ogródku
zimowym Cafe Bistro,

• Dekoracje urodzinowe (balony, czapeczki i inne),
• KRÓLEWSKI FOTEL dla solenizanta,
• Zastawa stołowa, NIE JEDNORAZOWA!,
• Oprawa muzyczna,

Ta sama cena dla rodziców
(potrzebna informacja na ile osób w sumie –
wielkość tortu zawsze „na wymiar”).
Oprawa fotograficzna i fotorelacja na CD – 180 zł.

PROGRAM
• Przywitanie, prezenty od gości
• Zabawy tenisowo-sportowe, konkursy

oraz gry z użyciem rakietek, piłeczek,
akcesoriów oraz początki tenisowego odbijania

• Uroczyste serwowanie tortu i szampana, sto lat!

• Poczęstunek, napoje (woda + soki, ciasteczka
deserowe, paluszki, chipsy etc. CZEKOLADA
NA GORĄCO  ),

• Uroczyste podanie tortu – świeczki / fontanny
(race) tortowe,

• Szampan Piccolo

(W PREZENCIE od Tenis Kozerki),

• Drobne nagrody dla zwycięzców
zabaw i konkursów,

• Zaproszenia dla gości,
• Specjalny rabat 10% na produkty Cafe Bistro
dla rodziców.

INFORMACJE
Telefon: 516 171 747
e-mail: info@TenisKozerki.pl,
www.TenisKozerki.pl
lub osobiście w recepcji Tenis Kozerki,
ul. Jowisza 92, Kozerki.
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